
Protokół Nr LXXIV 

z obrad LXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 8 lutego 2023 r. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00 w formie online. 

 

Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych – nieobecny 

radny A. Golewski. Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto w sesji 

uczestniczyła Skarbnik Gminy J. Kukieła. 

 

Ad. pkt 1. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych i 

stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Wójta, którego 

treść była następująca: 

„W związku z koniecznością pilnego podjęcia uchwały ws zmian w budżecie Gminy Pabianice na 

rok 2023 dotyczących konieczności włączenia środków finansowych przeznaczonych na dodatek 

węglowy i dodatek elektryczny, składam wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Pabianice w dniu 8 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w formule zdalnej”. 

Uwag do powyższego nie było. 

Radni nie mieli uwag również do porządku obrad. 

Porządek przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad LXXIV sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r. – Uchwała Nr LXXIV/A/2023 

4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie. 

5. Komunikaty i sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. pkt 3. 

Przewodniczący poprosił Skarbnik o komentarz do projektu uchwały. 

Skarbnik udzieliła krótkiego wyjaśnienia zgodnego z uzasadnieniem do projektu, tj.: 



„Zmienia się plan dochodów i wydatków o kwotę 188.700,00 zł z tytułu włączenia środków 

finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie wniosków złożonych do 

wojewody, z czego: 

• na wypłatę dodatku węglowego - 6.120,00 zł - wypłacane na mocy ustawy o dodatku 

węglowym, 

• na wypłatę dodatku elektrycznego - 182.580,00 zł - wypłacane na mocy ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku 

w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. 

Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”. 

Uwag nie było. 

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice przedstawił projekt uchwał o nr roboczym 

LXXIV/A/2023, co stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

Uwag nie było. 

Uchwała o nr LXXIV/497/2023 została przyjęta jednomyślnie, 13 głosami za. Nieobecni radni 

to A. Golewski i M. Kociołek. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 3. 

 

Ad. pkt 4. 

Interpelację złożyli: 

• radny M. Lubowicka w sprawie ustawienia wiaty przystankowej na drodze powiatowej nr 

4911 E; 

• radny Ł. Drewniak w sprawie uzupełnienia ubytków w drodze przez Górkę Pabianicką tzw. 

Poduchowną. 

W tym miejscu do posiedzenia Rady dołączył radny M. Kociołek. 

 

Ad. pkt 5. 

Komunikatów i spraw różnych nie było. 

 

Ad. pkt 6. 

Przewodniczący zakończył LXXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Pabianice. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Pabianice 

 

 Jerzy Błoch 

 



Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 


